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  286-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:40. (  ا$لباني للشيخ المجاھد مجلة لقاء - 1

  ) 00:02:00(  ؟ كفاية فرض غيرھم وعلى فقط أفغانستان أھل على عين فرض ا$فغاني الجھاد إن يقول فيمن رأيكم ما - 2

  ) 00:12:35. (  منه ا$حزاب وموقف الدعوة في)  هللا رحمه(  الرحمن جميل الشيخ جھود بيان - 3

  ) 00:27:25(  ؟ أسرى وقعوا إذا الشيوعيين صفوف في الذين ونساءً  رجاEً  المسلمين من المسلمين موقف ما - 4

  ) 00:41:37(  ؟.نسائھم تسبى وھل ا$سر في وقع إذا الحرب في المرتد مع نتعامل كيف - 5

  ) 00:55:08(  ؟ السلفيين باسم ناطقة مجلة أھمية ترى ھل - 6

  ) 00:55:30(  ؟. الدعوية الساحة في رأيتموھا سلفية مجلة أحسن ما - 7

 ) 01:00:02(  ؟ والبيان المجاھد مجلة في رأيكم ما - 8
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فال  :السائل 

ك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شري

إنه يف يوم الثالثاء التاسع من ربيع الثاين لسنة ألف وأربعمائة وعشرة مت لقاء بني جملة ااهد التابعة : أما بعد 

جلماعة الدعوة إىل القرآن والسنة وبني العالمة حمدث العصر الشيخ حممد ناصر الدين األلباين حفظه اهللا ونفعنا 

ارك لنا يف عمره ومجعنا وإياه يف مستقر رمحته مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك بعلمه وب

رفيقا ؛ فهذه أسئلة أتقدم به لفضيلته آملني من الشيخ اإلجابة عليها أثابه اهللا وغفر له ، وقبل تقدمي األسئلة 

لدعوة للقرآن والسنة يعين أخربين أنه بلغ السالم تذكرت شيئا وهو أن الشيخ مجيل الرمحن طبعا هو أمري مجاعة ا

  .للشيخ 

  .عليك وعليهم السالم  :الشيخ 

ما رأي فضيلتكم فيمن يقول إن اجلهاد األفغاين فرض عني على أهل : بارك اهللا فيك ؛ السؤال األول  :السائل 



دائما وأن العملية اليت يقومون  أفغانستان فقط وكفاية على غريهم ؛ ألن الواقع هناك أنه ال يوجد فعال عمليات

ا ااهدون يكون فيها العدد زائدا عن املطلوب ومثال ذلك يكون العدد مثال مائة والذي يقوم بالعملية عشرين 

  أو مخسني فهؤالء ال عمل هلم إال أن يتناوبوا مع غريهم فقط ؟

له وصحبه ومن واله ، يف اعتقادي أن نقول بعد احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آ :الشيخ 

األمر ال يعود إىل أن الشعب األفغاين ليس حباجة إىل أن ميد برجال آخرين من الشعوب اإلسالمية األخرى إال 

وأعدوا لهم ما استطعتم من (( : ألن اإلعداد املوجود يف تلك البالد من حيث ما أراد اهللا تبارك وتعاىل يف قوله 

فعدم استطاعة الشعب األفغاين لتهيئة االستعداد الكامل  ))ل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم قوة ومن رباط الخي

من السالح والقوة املادية من هنا يظهر الدعوة السابقة ذكرا وهي أن األفغان ليسوا حباجة إىل مدد من الرجال أي 

أن السالح كان هناك متوافرا لكن املدد ألن السالح أقل مما حيتاجه الرجال املوجودون اآلن يف تلك البالد ؛ فلو 

البشري أيضا من مجلة اإلعداد املأمور به يف اإلسالم ولكن هذا ال يعين أن الفرض العيين سقط عن الشعوب 

األخرى مع ذلك مع االعرتاف ذه احلقيقة فأنا قلت بأن األمر يعود إىل قلة السالح هناك لبيان أنه ال ينبغي 

عند هذه الظاهرة وال يتعمقوا يف معرفة السبب ؛ يف رأيي السبب هو ما ذكرت آنفا ، وإال ألهل العلم أن يقفوا 

من الذي يشك بأن الشعب األفغاين لو كان عنده من السالح من العتاد والبشر قوة أكثر من الواقع اآلن من 

ا نسمع ومل نشاهد مع الذي يعتقد أن احلرب كان ستستمر إىل هذا الوقت وخباصة بعد أن احنصر القتال على م

األسف احنصر القتال بني املسلمني وبني الشيوعني ووقفوا عند بعض البالد من العواصم هناك ؛ ملاذا ؟ ألن القوة 

املوجودة عند األفغانيني ليست كفاية للقضاء على البقية الباقية من الشيوعيني وأن يضعوا يدهم على البالد 

هو عدم وجود العدة الكافية ، ولو كانت العدة الكافية موجودة كان األمر  األفغانية بكاملها ، السبب يف هذا

طبيعيا جدا أن يعقل أولئك الناس بأن فرض العني مل ينحصر يف الشعب األفغاين ، هذا من جهة ومن جهة 

 أخرى أعتقد أنه ولو أن األمر كان كما وصفنا فالبد من مشاركة املسلمني اآلخرين يف الذهاب للجهاد يف

أفغانستان وذلك من باب أن املرء قوي بأخيه وأن األفغانيني حينما يرون املسلمني اآلخرين يساعدوم بكل ما 

لديهم من قوة سواء كانت قوة بشرية أو قوة سالحية فذلك مما ال شك فيه أنه مما يقوي عزائمهم ويشجعهم على 

مون مجيعا هبة رجل واحد النتهت يف أقل هذه املدة االستمرار يف هذه احلرب املديدة الطويلة اليت لو هب املسل

بكثري ؛ من جهة أخرى نقول بأن إمداد املسلمني اآلخرين للشعب األفغاين فيه فائدة هلم فضال عن الفائدة اليت 

ذكرناها واليت تعود إىل األفغانيني أنفسهم وهي أن يستعد الشعوب اإلسالمية للقيام باجلهاد اإلسالمي حينما 

املنادي ؛ واليوم مع األسف الشديد ال يوجد شعب مسلم يف أي أرض من أراضي اإلسالم املديدة ينادي 



الوسيعة ال يوجد شعب ميكن أن نقول متهيئ للخوض يف اجلهاد يف سبيل اهللا ، نعم قد يوجد هناك عساكر 

 يتبنون اجلهاد الذي نظامية يتوالها ويوجهها احلكام القائمون على هذه الدويالت ولكن احلكام مع األسف ال

تتبناه الشعوب املسلمة ؛ وبالتايل مع تبنيهم هؤالء الشعوب هلذا اجلهاد فهم ال يستطيعون حراكا وال يستطعيون 

أن يصولوا وجيولوا ويتمردوا ؛ فهذه فرصة سنحت هلم ليؤتوا ما مل يستطيعوا أن يفعلوه يف عقر دارهم زد على ذلك 

ات حول هذا املوضوع بأن األفغانيني هم أنفسهم إىل من جياهد فيهم غري ما كنت قد ذكرته يف بعض اجللس

جهادهم ، جهادهم مع الكفار بالسالح لكن األفغانيون مع األسف هم حباجة إىل إخوام املسلمني أن جياهدوا 

ايخ فيهم يف دعوم وتعليمهم األحكام الشرعية املستنبطة من الكتاب والسنة ؛ وذلك كنت قلت لبعض املش

حينما التقينا م من العرب بأن ذهاب العرب إىل هناك أوجب من غريهم ألم جيمعون بني جهادين ، جهاد 

الكافر الذي اجتمعت كلمة األفغانيني أنفسهم يف قتاله وهو الكافر الشيوعي ، وجهاد اللسان والبيان الذي 

يذهب ااهدون العرب إىل هناك ويكونون من نعتقد جازمني بأن الشعب األفغاين أكثره حباجة إليه ؛ فحينما 

أهل العلم ومن أهل الكتاب والسنة فهم إذا حياربون العدو عدو مجيع املسلمني من جهة ويبشرون بدعوم يف 

صفوف األفغانيني من جهة أخرى ؛ ولذلك فال أعتقد أن الفرض العيين سقط عن املسلمني اآلخرين غري 

يب أن كل املسلمني يف كل األقطار اإلسالمية ال ميكنهم بطبيعة احلال أن حيلوا يف األفغانيني ؛ لكن الشك وال ر 

أرض األفغان ألسباب ال خيفى على اجلميع ؛ ولكن من كان من أهل القوة املادية والعلمية فهذا أوجب ما يكون 

كفار وحماربة اجلهل املتخلل يف عليهم الذهاب إىل تلك البالد باجلمع بني احملاربتني إن صح التعبري حماربة العدو ال

  .نفوس كثري من الشعب األفغاين ؛ هذا رأيي بالنسبة هلذا السؤال 

السؤال شيخنا بالنسبة إذا ما تيسر للشيخ مجيل الرمحن قيام دولة أو دويلة منطقة كونر اليت حررت  :السائل 

 قاضي شرعي ؛ لكن هذه احملكمة طبعا واحلمد هللا تعاىل من أيدي الشيوعيني متاما وا اآلن بعض يف حمكمة يف

ما عندها السلطة والقوة الكاملة الختالط مجاعة مجيل الرمحن بغريهم ؛ فإذا ما متكن من ذلك فهل يشرع لو هذا 

بإقامة دويلة وإقامة حدود وطبعا هذا يرتتب عليه أمر آخر وهو أنه قد يقاتل من األحزاب األخرى لعلمهم بأن 

يقوي الشيخ مجيل الرمحن فهل يشرع قتاهلم إذا ما قاتلوه وبدأوه بالقتال أم ال ؟ وغري ذلك قد يضعف قوم و 

  ذلك مما يرتتب على ذلك من أحكام ؟

أنا كما قلت آنفا كان وجه إّيل هذا السؤال وجوايب ال يزال كما كان أن الذي أفهمه من قواعد الشريعة  :الشيخ 

حملاط بأحزاب كثرية ولو أا أحزاب إسالمية ولكنهم خيتلفون مع احلزب أن من كان ذه املثابة ويف ذاك املكان ا

السلفي هذا اختالفا كثريا أو قليال فكريا أو سياسيا فأنا ال أنصح بأن يكون هذا احلزب إذا صح أن نسميه حزبا 



م يف اإلسالم ويف ، احلزب السلفي واألحسن أن نطلق عليهم اجلماعة السلفية ـ ال أنصح بأن يبدؤوا مقاتلة إخوا

الدين على ما بينهم من اختالف جذري أو سطحي ؛ ولكن عليهم أن يستعملوا احلكمة وأن يتعاطوا السياسة 

الشرعية مع من قد حيول بينه وبني نشر الدعوة السلفية ، فال يبادئهم وال يبادرهم بالقتال إال إذا هم بادؤوه وحىت 

يكون عبد اهللا املظلوم وال يكون عبد اهللا الظامل فهذا الذي أنصح به ؛ هم إذا بدؤوه بالقتال وكان بإمكانه أن 

وأن يهتم فقط بالدعوة ال يهتم بالسياسة اليت تتطلب احلكم مادام أنه ال جيد من حوله من األحزاب اإلسالمية 

ن اآلن يسايره وال أقول يساعده على األقل ال جيد من يسايره ويسكت عنه ، هذا من جهة ومن جهة أخرى حن

جند كيف أن نشاط اجلهاد األفغاين الذي عرف طيلة هذه العشر سنني كيف وقف اآلن والسبب يف اعتقادي 

واضح ، وإن كنت انظر للمسألة من بعيد ومن كان قريبا فنظره أقرب إىل الصواب ؛ ملاذا اآلن توقف النشاط 

ارجي يعود إىل أعداء اإلسالم الذين يرتقبون أي اجلهادي يف تلك البالد أنا أعتقد لسببني اثنني ، السبب األول خ

فرصة تسنح هلم للقضاء على اإلسالم واملسلمني ؛ والشيء اآلخر نابع من أنفسهم كما نسمع اآلن يعين من 

االختالف القائم بني األحزاب ؛ فلو فرضنا أن هذه األحزاب كانوا كلهم كتلة واحدة فيبقى اخلطر األول اخلارجي 

الذي يضطرهم اآلن إىل أن ال يتقدموا يف اجلهاد ألننا نعلم أن الشعب ااهد ينبغي أن يكون  حميطا م وهو

من غريه وخباصة إذا كان هذا الغري إن  "الشحاذة " سالحه نابعا من عنده وليس مسؤوال أو مشحوذا مشحذا 

اطئ يف االستمرار يف النصر سببه صح التعبري هو من أعداء اإلسالم واملسلمني ؛ فنحن نرى هذا التلكأ وهذا التب

انقالب بعض من كان يشد من أزر اجلهاد األفغاين ملصلحة فلما أرى أن هذا اجلهاد إذا ما وصل إىل آخر مداه 

  .سيصبح ضده أخذ يتباطئ يف مده بالسالح ووقف ذاك النشاط 

  .هذا هو الواقع  :السائل 

ة للمجاهدين كلهم على اختالف مذاهبهم ومناهجهم فأنا الذي عهدناه من قبل ، إذا كان هذا بالنسب :الشيخ 

ال أتصور أن دويلة صغرية ممكن أن تقوم بني هذه األحزاب اإلسالمية واحلالة كما نشاهدها اآلن من الدول اليت 

يسموا بالعظمى وهي كلها متفقة على شيء فقط وهو حماربة اإلسالم ؛ لذلك فأنا أرى أن الشيخ مجيل الرمحن 

كر بالعمل السياسي وإمنا ينشط ويوجه كل نشاطه وكل قدراته إىل بث الدعوة السلفية بني القبائل األفغانية ال يف

وبني أفرادها مجيعا إىل أن يأذن اهللا عز وجل هلذا الشعب أو لغريه من الشعوب اإلسالمية أن يء هلم األسباب 

قدير ؛ ولكن الواجب على كل شعب مسلم أن وأن اهللا عز وجل على كل شيء  ...ليقيموا الدولة املسلمة 

(( : يتخذ األسباب سالكا يف هذا االختاذ سبيل نبينا صلى اهللا عليه وسلم الذي خياطبنا عز وجل يف كتابه بقوله 

، وحنن نعتقد أن هذه الربهة ))لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر 



سبة للشعوب واألمم ال يكفي أن يتمكن فيها الداعية أن يبث الدعوة بل األمر حيتاج إىل زمن القصرية قصرية بالن

أطول وحيتاج إىل ناس وأفراد يكونون عونا له يف نشر الدعوة من أهل العلم ، وهذا كما ترون مع األسف غري 

هلذا فأنا ال أرى إطالقا أن موجود ليس فقط يف تلك البالد بل يكاد يكون األمر عمل ألكثر بالد اإلسالم ؛ و 

يستعمل السالح ولو وقف حزب أو أحزاب أخرى يف وجهه وإمنا يظل هو كما هو شأن الدعاة اإلسالميني يف 

البالد األخرى اليت حيكمها حكام ال يهتمون على األقل كثريا ، هذا أقل ما يقال ال يهتمون كثريا للدعوة 

م وعلى املنهج اإلسالمي الصحيح ؛ فهذا خري من أن تسيل الدماء بني لإلسالم وتعليم املسلمني وتعريفهم بدينه

املسلمني من كل من املتحاربني وال يستفيد من وراء ذلك ال هذا وال ذاك وإمنا يستفيده أعداء اإلسالم ؛ هذا 

  .الذي أراه بالنسبة هلذا السؤال 

ينفعنا ، ومجيل الرمحن احلمد هللا يقوم ذا  شيخ هذا الكالم احلمد هللا طبعا كالم جيد نسأل اهللا أن :السائل 

واحلمد  ...الواجب يعين له اآلن أكثر من أربعمائة مدرسة واحلمد هللا ، طبعا املدارس ليست كمدارسنا بعضها 

  .هللا 

  .مجيل ، على كل حال له أسوة مبن مضى  :الشيخ 

ملرة املاضية ولكن يبقى شيء أن هؤالء ال وفيها طبعا احلمد هللا التوحيد كما ذكرمت يف ا ...أي نعم  :السائل 

يرتكونه للدعوة ، ال يرتكونه يدعو يعين يف مسألة اخلطف أو القتل ملن يدعو يعين هذه مسألة بسيطة سهلة جدا 

وإذا علموا أن هذا الرجل ليس له يف القتال وليس له مجاعة جتاهد أصبح األمر أعظم وتداعوا عليه أكثر يعين نريد 

  لنقطة شيخنا فما رأيكم فيها يعين توضيح هذه ا

  .ما فهمته  :الشيخ 

  .هم ال يرتكونه  :السائل 

  طيب يعين شو احليلة ؟ :الشيخ 

احليلة هذا السؤال يعين ما العمل يعين إذا مثال كان يدعوا إىل اهللا عز وجل وأراد أن حيافظ فقط على  :السائل 

حزاب يف منطقة معينة له أكرب السيطرة ومعظم السيطرة عليها املنطقة اليت ميلكها ألن هناك يعين كل حزب من األ

وعنده القوة الفعلية للدفاع عن هذه املنطقة لكن اإلشكال هل يشرع له إذا ما هامجه هؤالء وهو يدعو فقط إىل 

سنة التوحيد وإىل العقيدة ألنه لن يرتكوه على ما رأيناه طبعا من الوضع املوجود ألنه عندهم تعصب عجيب يعين 

صغرية جدا يقيمون عليها الدنيا ويقعدوها فما بالكم يف العقيدة ، وطبعا رئيس هذه احلكومة لعله بلغكم ذلك 

  .رجل صويف يقول بأن األقطاب األربعة يتحكمون يف الكون 



  .اهللا املستعان  :الشيخ 

  .فهذا رئيس احلكومة الومهية املؤقتة  :السائل 

  ما يقولون ؟يعين احلكومة املؤقتة ك :الشيخ 

أي نعم ، أيش عمل هذا الرجل إذا ما هامجه هؤالء وهو يدعوا فقط وخاصة إذا ما علموا ضعفا منه  :السائل 

ازداد هجومهم عليه وعلى مجاعته بالقتل فعال ، ما عندهم تفاهم إذا استطاع الرجل هو يف ذاته  احلمد هللا كما 

ماء إىل آخر حد ؛ ولكن اإلشكال كله إذا ما اضطروه علمنا أنه حريص جدا على حق الدماء وعدم سفك الد

  إىل ذلك ؟

على كل حال أنا سبق أن أجبت يعين عندي يف فكري يف رأيي سبيلني ، السبيل األول هو الدفاع عن  :الشيخ 

  النفس وهذا جائز ؛ لكن مع ذلك قلت آنفا كن عبد اهللا املظلوم وال تكن عبد اهللا الظامل ، واضح جوايب أظن ؟

  .نعم واضح  :لسائل ا

  .غريه  :الشيخ 

  .طيب غريه  :الشيخ 

السؤال الثاين أوالثالث ما حكم األفغانيني من املسلمني املقيمني بني الشيوعيني وما حكم األفغانني  :السائل 

املقيميني خارج أفغانستان سواء للتعليم أو لغريه من العمل وغري ذلك وموقف أهل السنة املوقف الذي جيب أن 

يكون من أهل السنة جتاه الشيعة الذين ال يألون جهدا يف قتل أو خطف املسلمني من السنة هناك ، خطفوا 

بعض األطباء من إخواننا املصريني هناك خطفوا ثالثة أو أربعة بعضهم هرب وبعضهم ال نعرف عنهم شيئا وهل 

  هذا موجود كثري أيضا ؟لو قاتل أحد من املسلمني يف صفوف الكفار يف صفوف الشيوعيني لشبهة و 

  كيف هذا ؟  :الشيخ 

من األفغان يف صفوف الشيوعيني يقاتل ااهدين لشبهة عنده إن هؤالء مسلمني وهؤالء مسلمني  :السائل 

ولكن مسألة قبائل يعين طبعا يؤثرون عليهم من اإلعالم أن هذه مسألة قبائلية وهذه مسألة إنه واهللا أمريكا بتمد 

يا بتمدنا حنن وهؤالء يريدون أرضكم ويريدون قتل نساءكم وأخذ أموالكم وهكذا ، فهذه كلها هؤالء مثل ما روس

شبهات موجودة يف بعض الشيوعيني بل كثري من املسلمني يف صفوفهم على هذه احلال إن صح التعبري يعين ؛ 

  فما رأيكم شيخنا ذه األحكام ؟

مع الدولة الشيوعية احلاكمة حينما يقاتلون ااهدين ما رأي  ما رأيي يف هؤالء املسلمني الذين يعيشون :الشيخ 

  فيهم من أي ناحية ؟



  .حكمهم  :السائل 

يعين أظن أن من متام السؤال أن يقال مثال إذا وقعوا أسرى يف يد ااهدين هل يقتلون أم السؤال غري  :الشيخ 

كام الشيوعيون وفيهم هؤالء األفراد من املسلمني هذا ؟ هل مثال جيوز للمجاهدين أن يقذفوا البلدة اليت فيها احل

  فأنا أريد توضيح السؤال ؟

  .طيب على كل حال جزاك اهللا خريا أن جتيب على هذا وهذا  :السائل 

  .أجيب عن هذا وهذا  :الشيخ 

  .وحكم نساءهم  :السائل 

  طيب ما هو بيت القصيد من السؤال أم هذا فقط ؟ :الشيخ 

  .يف الشطر الثاين وهي مسألة قتاهلم أو مثال قذف هذه املنطقة بيت القصيد  :السائل 

ها هذا هو ممكن يكون السؤال هيك وممكن يكون السؤال هيك حىت ما نشرد عن مقصود السؤال فأنا  :الشيخ 

ىل افرتضت أن السؤال له شعبتان وتبني أن املقصود هي الشعبة األخرى ؛ فأنا أقول إن ااهدين إذا كانوا وصلوا إ

مرحلة اهلجوم على عاصمة من العاصمتني الالمعتني امسهما اآلن وهي كابل وجالل آباد أن عليهم أن يتخذوا 

وسائل التبليغ ، أن يبلغوا السكان هناك طبعا هم هؤالء األفراد الذين يظن أم مسلمون ولكنهم مضللون بتلك 

حنن أصبحنا قاب قوسني أو أدىن من االستيالء على  الدعايات اليت أنت أشرت إليها فينبغي تبليغهم احلقيقة إنه

هذه البلدة أو تلك ولكن حنن ال ميكننا االستيالء واحلاكم عندكم الكافر الشيوعي مصر علنا ومستبد ببقاءه على 

  .احلكم لذلك وقد أعذر من أنذر ، من كان منكم حريصا على النجاة بشخصه وبدينه فليخرج من هذه البلدة 

  .خنا ما ميلكون اخلروج شي :السائل 

  ما ميلكون اخلروج ؟ :الشيخ 

  .نعم ألنه يف ألغام وضعها اجليش وأيضا الشرطة متنعه من اخلروج  :السائل 

  .لكن حنن نسمع أن كثري خيرجون  :الشيخ 

  .هذا خيرج تسلال  :السائل 

  .إذا تسلال  :الشيخ 

  .لكن الغالب والعام يصعب عليه ذلك  :السائل 

  يف ؟ك  :الشيخ 

  .يعين األعم واألغلب أنه يصعب عليه اخلروج فعال ألم حماطني لكن الذي يتسلل وله طرق ومعرفة  :السائل 



معليش نفرتض أيضا هذا فلكل جواب إنه حنن ليس معقوال وال مشروعا أن نظل خارج البلدة نقاتل  :الشيخ 

ري معقول أبدا ؛ فإما أن خترجوا إن استطعتم حكامكم ويقاتلوننا وتذهب دماءنا ودماءكم هباء منثورا ، هذا غ

نأخذ حنن احليطة يعين وإما أن خترجوا على حكامكم وتكونون لنا عونا عليهم فأنتم من الداخل وحنن من اخلارج 

ألنه ال يعقل أن يظل األمر هكذا ، جبهتني هلا سنيبني هؤالء يضربوا من هنا وهؤالء يضربوا من هنا وعلى التعبري 

الذي قلناه يومئذ مكانك راوح فإذا إما أن خترجوا وخيلصوا وينجوا وإما أن خيرجوا عليهم ، وهذا هو العسكري 

  .السبيل فيما أعتقد واهللا أعلم 

  طيب شيخ قتلهم إذا ما أسروا ؟ :السائل 

رر بنا  وا حكمهم إذا ما أسروا أن يستتابوا وفعال إذا كانوا مسلمني فرأسا سيقولون حنن مسلمني وكنا مغ :الشيخ 

  .وا إىل آخره 

  طبعا هذا كبار رؤساءهم كلهم شيخ يقولون كذا ، فأيش احلكم فيهم هل يعاملون معاملة املسلمني ؟ :السائل 

  .الشك ، ال جيوز يعين من كان منهم غري معروف كفره هؤالء   :الشيخ 

قائد يف املخابرات األفغانية هذا أسر رئيس املخابرات العامة هناك يف منطقة من املناطق رجل كبري جدا  :السائل 

  . ...فقال أنا مسلم وأصلي وهكذا وأنا توبت 

  قاهلا وهو معاد أم بعد ما أسر ؟ :الشيخ 

  .بعد ما أسر  :السائل 

بعد ما أسر ، طيب فهذا ال يقتل مادام يشهد أن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ال يقتل لكن تتخذ  :الشيخ 

؛ وأنا ذه املناسبة أتساءل يف نفسي كلما مسعت بأنه انضم من اجليش احلكومي األفغاين إىل  احليطة بالنسبة له

ااهدين أربعني شحص ، مخسني وفيهم القائد الفالين إىل آخره ، يا ترى ااهدين شو يساوي فيهم هل يعين 

موا إلينا فهؤالء الزمنا حنن تصل م الطيابة يف نفوسهم أنه خلص هؤالء خرجوا من السلطة الشيوعية وانض

  نعطيهم كل أسرارنا وكل خططنا أم يتحفظون منهم ؟

  .يتحفظون منهم  :السائل 

املفروض هكذا كويس فإذا كان األمر كذلك فذاك الرئيس واآلخر من باب أوىل أن يتحفظوا  بالنسبة  :الشيخ 

  .عليهم 

  ؟ ...يعين ال يقتلوا  :السائل 

  .أنا أقول ال يقتلوا  نعم ال يقتلوا ، :الشيخ 



ألنه أحيانا حيدث هذا األمر وهو أن اجلماعة ترى مثال جمموعة تقاتل يف مركز من مراكز الشيوعية  :السائل 

فيدخلون عليهم ليال وكذا ويأخذوهم أسرى ، أشهد أن ال إله إال اهللا وأنا أصلي وأنا أصوم ، وأنا واهللا كذا ؛ 

لون واهللا كنا خمدوعني وواحد يقول حنن ناس طيبني ، هذا الكالم واقع وموجود فنقول هلم ملاذا تقاتلوننا ؟ فيقو 

  .فكثري من اإلخوة ميسك الرشاشات ويرشوهم رشا 

ال ما جيوز هذا ؛ ألن الشيوعيني األفغان ال أستطيع أنا أن أتصورهم شرا من مشركي العرب ؛ فإذا كان  :الشيخ 

ما بني املوت إال حلظات يقول أشهد أن ال إله إال اهللا فيبادر املسلم إىل املشرك العريب حينما يرى نفسه ما بينه و 

هال شققت عن قلبه " قتله ظنا منه أنه ما قاهلا إال تقية ، إال خوفا من القتل مع ذلك يقول الرسول عليه السالم 

م مشركني ، املشرك أو ماذا تفعل بكلمة ال إله إال اهللا ؛ هؤالء األفغان أصلهم مسلمني ، شايف ليس أصله "

نفسه كما تعلمون من الفقه النبوي، املشرك نفسه إذا وقع أسريا يف يد املسلمني ال جيب قتله وإمنا يعامل معاملة 

والنوع الثاين هو االسرتقاق واالستبعاد ،  ))فإما منا بعد وإما فداء (( أربعة أنواع ، ففي القرآن نص على نوعني 

يعود إىل رأي احلاكم املسلم بل أي نوع من هؤالء األنواع األربعة يعود إىل رأيه ، إما واألخري هو القتل ؛ فالقتل 

هذا وإما هذا بالنسبة للمشرك ؛ أما الذي أصله مسلم مث هو يؤكد إسالمه بالشهادة فهذا ال جيوز قتله أبدا إال يف 

ه ال جيوز قتله ؛ ولذلك فأنا ال أرى ظروف ضيقة جدا يرى احلاكم أنه يقتل من باب التأديب لغريه وإال األصل أن

أن رش األسرى هؤالء الذين كانوا من قبل يقاتلوننا وإمنا يكون أسرى وحيتفظ م يف أماكن حىت يأمنوا غدرهم 

  .وانقالم عليهم ، هذا الذي أراه واهللا أعلم 

  ؟ ...إذا ما شهد الشهادتني وظل يبكي ويقول ساحموين وأنا وأنا  :السائل 

يعرض عليه اإلسالم ، أليس أنت مسلم ؟ وهنا تظهر حقيقة أمره يعين عفوا تظهرحقيقة أمره فيما يظهر  :الشيخ 

منه قد يكون منافقا واملنافقون كانوا يف العهد األنور مع ذلك كانوا يقرون على ظاهر إسالمهم يعين ما يف شيء 

  .يف اإلسالم غامض يعين إما هيك وإما هيك 

ل يفرض نفسه يف هذا املوضوع وهو حكم السبايا ألنه يف العلماء يقولون إن املرتد ال طيب يف سؤا :السائل 

  تسىب نساءه وال يسرتق وأنه يقتل مباشرة هؤالء مرتدون فما رأيكم يف هذا يا شيخ ؟

  أنا أشكل علّي ما ذكرته ، املرتد ال تسىب نساءه فهل نساءه مشركات أو مسلمات ؟ :الشيخ 

  .مشركات  :السائل 

  وملاذا ال تسىب ؟ :الشيخ 

  .ولكن مرتدات  :السائل 



  ملاذا ال تسىب ؟ :الشيخ 

  . ...هذه كلمة مشهورة جدا هناك بني بعض الشباب فأنا  :السائل 

  نساءه وخلينا نكون واقعيني ، الرجل وقع أسريا ، نساءه وقعن أسريات ؟ :الشيخ 

  .أي نعم  :السائل 

  إذا أسريات ، كرجلني ؟ :الشيخ 

  .صحيح  :لسائل ا

  ماشي ، هيك الصورة  طيب حنن قلنا آنفا األسرى يعاملون حبكم من أربعة ، ماشي ؟ :الشيخ 

  .ماشي  :السائل 

طيب فقد يعامل الرجل بالقتل ألنه كان له بأس وكان له شوكة فإلرهاب األعداء الباقني هناك يقتل هذا  :الشيخ 

 ؟ أنا ما مسعت ذا ، أخشى أن يكون هناك وهم ، إن كان هناك األسري لكن ما بال األسريات ملاذا ال يسبني

من يقول ذا القول فهذا غري معروف يف السرية أبدا ، ممكن أن يقتل الرجل ألن هذا حكم من األحكام األربعة 

.  

كالم هذا غري موجود يف الكتب القدمية ، حبثت كثريا ما حصلت شيء يعين بعض املشايخ أفىت ذا ال :السائل 

  ؟ ...وذكر 

أنا ما أعتقد أن هذا الكالم صحيح أبدا ، بالنسبة للسرية ما أعلم أن أحدا يقول ذا الكالم ألنه  :الشيخ 

يعارض نفسه بنفسه ، هناك قول لبعضهم ليس له عالقة بالواقع لكن له عالقة باألسرى وهو أن العرب ال 

ال فرق بني العريب والعجمي من حيث األحكام األربعة ؛ يسرتقون، ال يسرتقون ، وهذا رأي مهجور غري صحيح و 

لكن احلاكم له صالحية مطلقة حينما يكون حاكما بالكتاب والسنة وقع حتت يده مائة أسري فقد يرى استئصال 

شأفتهم عن بكرة أبيهم فيقتلهم ، وذلك من السياسة الشرعية كما قلنا إرهاب األعداء ، وقد يرى أن مين عليهم  

ممكن أن يقول هلم  )اذهبوا فأنتم الطلقاء ( يف احلديث املشهور وهو حديث ضعيف تراه يف السرية  كما جاء

بلسان حاله أو بلسان مقاله للمائة اذهبوا فأنتم الطلقاء ، هو يالحظ اجلو الكافر شو موقفه فإن كان موقف 

موقف الكافر أنه حيمد موقف املسلمني  الكافر أنه خيشى بأس املسلمني إذا ما قتلوا األسرى قتلهم ، إذا رأى أن

ويتقرب إليهم فيما إذا من عليهم ، من عليهم وهكذا ؛ وال فرق يف هذا بني النساء وبني الرجال ، قد يكون املن 

يشمل اجلنسني لكن عادة قتل النساء ال يقع إذا كن أسريات لكن يف احلرب جيوز قتل النساء لكن بشرط أن 

 )من قتل هذه ( الرسول ملا مر يف بعض الغزوات على امرأة قتيلة أنكر ذلك وسأل  يكن مقاتالت ؛ ولذلك أن



، بينما أن الرسول عليه السالم أباح مهامجة الكفار يف عقر دارهم فيذهب هناك يف القتلى من النساء كما 

عت أسرية ما فيه يذهب من الرجال ؛ فإذا كان هناك نساء يقاتلن يف صفوف املقاتلني يقاتلن والشك لكن إذا وق

مصلحة سياسية أبدا لقتلهن إما مفادات فممكن وإما من فممكن وإما اسرتقاق واستعباد واستمتاع رجال 

املسلمني ن فهذا من مصلحة املسلمني ، فالذي ذكرته يف الواقع أنا ال أعرفه ؛ لكن ذه املناسبة ممن مسعت 

  هذا ؟ من األعاجم أم من العرب ؟

  .رب املوجودين هناك من الع :السائل 

يف السيل اجلرار يقول الناقل على رأي الصديق حسن خان ويغنم من الكفار نفوسهم إال املكلف من : احلليب 

مرتد ولو أنثى ، وعريب ذكر غري كتايب فاإلسالم أو السيف ، ويشرح الشوكاين ويتكلم يف الكالم يلي تفضلت فيه 

  .إال باملكلف من مرتد ولو أنثى  يا شيخ قضية املن والفداء وكذا هو قضية

  املرتد إذا كانت أنثى معىن مرتد من دينه ؟ :الشيخ 

  .هذا الذي يقوله أخونا : احلليب 

  .ال  :الشيخ 

رجل مسلم ارتد عن دينه ودخل يف الشيوعية ومنهجهم وبدأ بالدعوة إىل هذا أو يف يعين إما يف الدعوة  :السائل 

  ...إىل الشيوعية أو 

  اآلن حنن متفقون على الذي حكاه الشيخ كالمك عن الزوجة شيوعية ؟:  احلليب

  .شيوعية مرتدة  :السائل 

  .هذا الكالم : احلليب 

أنا ميكن ما انتبهت لقولك أا مرتدة ، أو ألقي يف نفسي شيء رمبا يكون هو األقرب أنه من أين عرفنا  :الشيخ 

  للمسلمني أم من شيء آخر ؟أنه مرتد ؟ أجمرد مقاتلته للمسلمني ومقاتلها 

  .هذا هو اإلشكال الصحيح  :السائل 

  .إذا أنا معذور  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

إذا خلينا نستأنف املوضوع ، إذا كان السؤال املرتد هل يقتل أو ال ؟ سواء كان ذكرا أو أنثى نقول كما  :الشيخ 

وحنن ال نرى فرقا بني الذكر واألنثى يف هذه  )من بدل دينه فاقتلوه ( قال عليه السالم يف حديث البخاري 

املسألة خالفا للحنفية ؛ لكن من هو املرتد عن دينه ؟ بالشك نعتقد أن موضع اتفاق ال خالف فيه أنه جمرد 



مقاتلة اجليش املسلم من بعضهم ممن كان مسلما من قبل ذلك ال يعين أن املقاتل هذا هو مرتد عن دينه ، إذا 

حنرر من هو املرتد عن دينه ومباذا يرتد ؟ هذا حبث معروف يف كتب الفقه متاما ، إما أن ينتقل  حنن نريد اآلن أن

من دين اإلسالم إىل دين آخر ، وأنا ال أعتقد أنه جمرد ما يصري املسلم شيوعيا أنه ارتد عن دينه ؛ ألن الشيوعية 

يؤخذ بتفاصيل جزئياته لكن الشيوعية  ليس دينا وإمنا هو مذهب سياسي بالشك خمالف لإلسالم وخباصة حينما

إىل آخره ، هؤالء ال نتصور أنه جمرد أن يصبحوا شيوعيني  ...يف كل البالد اإلسالمية يف سوريا يف العراق يف 

يطّلقون إسالمهم بدليل أن كثريين منهم حيافظون على بعض الشعائر على األقل يصلي ويصوم ويقول لك كل 

يء أو شيئني معا ألنه هو يف األصل مش فاهم الدين أنه يشمل شئون احلياة كلها ؛ شيء على حاله ؛ ملاذا ؟ لش

والشيء الثاين هو نفسه مش فاهم أن الشيوعية أا تعادي الدين وإمنا مذهب اقتصادي يريد أن ينظم احلياة 

ننا أنه جمرد ما شخص االقتصادية وحيقق زعموا العدالة االجتماعية إىل آخره ؛ فإذا ال ينبغي أن يتبادر إىل ذه

يقاتل يف جيش يتبىن املسئولون فيه الشيوعية إن هذا املقاتل هو أكيد ارتد عن دينه ، البد حينذاك من تعاطي 

، فإذا هو فعال مرتد عن دينه فاآلت )من كفر مسلما فقد كفر ( وسائل أخرى خشية أن يقع يف حمظورة 

  ، من هو الذي تسأل عنه من املرتد ؟ لنستأنف املوضوع لنكون على بصرية سؤاال وجوابا

هو الذي ذكرته أوال مث كان الكالم يف جممله أن هذا الرجل مادام أنه تبىن هذا املذهب الشيوعي وهذا  :السائل 

النظام الشيوعي وقاتل حلمايته وقاتل هؤالء ااهدين املسلمني الذين يريدون إعالء كلمة اهللا فقاتلهم فطبعا لكن 

قبل التفاصيل اليت ذكرا شيخنا إنه هذا املرتد هو املقصود ولكن بعد هذا البيان اتضح أمره إنه  جممل السؤال

  . ...مهم وهو أن 

بال شك هذا يا أخي ما يكفي وخاصة أنه سبق الكالم على أفراد أنت ذكرم إنه جمرد ما يقعوا أسرى  :الشيخ 

  بعضهم يشهد أن ال إله إال اهللا ، ألست قلت هذا ؟ 

  .بلى  :السائل 

  طيب وبعضهم ال حيسن أن يقول ال إله إال اهللا وما أدري ماذا قلت عنهم ؟ :الشيخ 

  .يعين يبكي  :السائل 

إذا يتباكى رمبا إىل آخره ؛ حنن قلنا بالنسبة هلذا وذاك إنه ال ينبغي املبادرة إىل قتلهم وإمنا يعين يستفصل  :الشيخ 

  .تدا عن دينه استتيب فإن تاب وإال قتل عن حاهلم فإن ثبت أنه فعال كان مر 

  .وسبحان اهللا هذا يف منه كثريا  :السائل 

  .نعم  :الشيخ 



وهذا القسم األخري أيضا فيه عدد كبري ذه الصورة أنه لو ذبح على أن ينطق بالشهادين بأن يقول ال  :السائل 

  .إله إال اهللا ما ينطق ا أبدا 

  .الذي يستحق القتل  هذا الذي يقتل ، هذا هو :الشيخ 

  .هذا هو التفصيل شيخنا بارك اهللا فيك : احلليب 

  .باقي معنا مخس دقائق  :الشيخ 

  .بس مخسة دقائق لو تزودهم شويه  :السائل 

  .يكفي إن شاء اهللا  :الشيخ 

  ؟طيب شيخ هل ترون أمهية وجود جملة ناطقة باسم السلفيني كما هو حال غالب اجلماعات األخرى  :السائل 

  .أرى هذا إذا وجد أهلها  :الشيخ 

  .إذا وجد أهلها ؟  :السائل 

  .يعين إذا وجد كتاا وعلماءها ، وما أدري إذا كان هؤالء موجودين  :الشيخ 

طيب اطلعت شيخنا على االت املوجودة تقريبا السلفية أو اليت تزعم أا سلفية ما رأيكم يعين يف  :السائل 

  ب ؟أحسن جملة يف هذا البا

واهللا أنا حىت اآلن من حيث العقيدة أرى جملة التوحيد املصرية تبع مجاعة األنصار فهي من حيث  :الشيخ 

العقيدة والتوحيد جيدة لكن من حيث األحكام الشرعية الفقهية ومن حيث األحاديث النبوية أقرأ فيها العجب 

بأس فيها وفيها مقاالت جيدة لكنها حديثة  العجاب ، أي نعم ، يف جملة االستقامة أظن تبع السودان هذه ال

عهد بالصدور فما آن لنا أن نستكشف حقيقتها أي نعم ، ويشبهها متاما وإن كنت أنا مسرورا ا إىل حد بعيد 

جملة الفرقان ، جملة الفرقان اليت يصدرها اإلخوان السلفيون هناك يف الكويت وعليها ورئيسها أظن عبد الرمحن 

الء يعين يعنون بالنواحي السياسية ويف بيان وضع الدول العربية وحكامها يعين يروي ويشفي عبد اخلالق ، هؤ 

صدور قوم مؤمنني أي نعم ؛ لكن مع ذلك أخشى أنه ما يدوم أمرها وأن يصنع ا مبا صنع من قبل مبجلة األمة 

يف كل البالد ولذلك ما مضى مع أا كانت معتدلة إىل حد ما لكنها كانت صرحية يف مهامجة األوضاع احلاكمة 

عليها إال سنني قليلة مث سجنت مث انصرف أهلها إىل إصدار كتيبات ال غناء فيها وال قيمة علمية فيها ، سوى 

معاجلة أوضاع اجتماعية اقتصادية ةبأقالم غري عليمة باإلسالم ؛ لذلك أقول إذا كان هناك يعين علماء وكتاب 

املسلمني بعامة واألفغانيني هناك خباصة وحيسنون الكتابة والبيان فهذا أمر  حيسنون اختيار مواضيع اليت تفيد

ضروري وهذا من الواجبات الكفائية ، اليت إذا مل يقم ا أحد أمثوا مجيعا وإذا قام ا البعض سقط عن الباقني ، 



محن من يثق بعلمهم فأهل مكة كما يقال أدرى بشعاا ؛ فإن كان يوجد هناك حول أخينا يف الغيب مجيل الر 

  .وبأقالمهم وبإخالصهم فليتقدم وال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني 

  .صحيح  :السائل 

ألن ذاك الرجل صار يف خالف بينه وبينه ملاذا ؟ ألن الظاهر ما يف وحدة فكرية فهو عليه أن يستصفي  :الشيخ 

ملشرب من جهة وأم قادرين على أن يكتبوا وأن ممن حوله أناسا يكون قد اقتنع بأم متوحدين يف املذهب ويف ا

  .  ...يشرحوا لناس ما يف نفوسهم من علوم جيب إظهارها 

هلا دائما لكنها وإمنا هي تستكتب العلماء وبعض الدعاة  ...باملناسبة شيخنا جملة ااهد ما فيها  :السائل 

  اصة وجملة البيان كذلك باملناسبة ؟وبعض السلفيني ، فما رأيكم يف الة بعمومها جملة ااهد خ

  .ما فيه عندي فكرة ألن احلقيقة جملة ااهد صار هلا أشهر ما عم أشوفها ، أنا جاءين بعد األعداد :الشيخ 

  .أنا سأحضرها لك  :السائل 

  . ...ما أدري انقطعت بسبب اخلالف الذي وقع  :الشيخ 


